
 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 

Баян-Өлгий аймаг 45,8 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутагтай, хойд өргөргийн 46 хэм 

37 минутаас 50 хэм 00 минут, зүүн уртрагийн 87 хэм 48минутаас 91 хэм 55 минутын 

хооронд Монгол Алтайн гол нурууны дагуу хойноос урагшаа сунгамал байршилтай, 

хамгийн хойд хилийн цэгээс урд хилийн цэг хүртэл 380 км, хамгийн зүүн хилийн 

цэгээс баруун хилийн цэг хүртэл 270 км үргэлжилдэг. Баруун талаараа Алтайн 

нурууны хяр дагаж БНХАУ-ын ШУӨЗО-той 450 км, хойт талаараа Сийлхэмийн нуруу 

дагаж ОХУ-ын уулын Алтайн БНУ-тай 225 км, зүүн талаараа Увс аймагтай 165 км, 

зүүн ба урд талаараа Ховд аймагтай 220 км нутгаар хиллэдэг. Тус аймгийн 2020 оны 

хүн амын тооллогоор 103908 мянган хүн амтай бөгөөд засаг, захиргааны нэгжийн 

хувьд 13 сум, нэг тосгон 86 багтай юм. Аймгийн хүн амын 90 гаруй хувь нь казахууд, 

10 орчим хувь нь урианхай, дөрвөд, Тува, халх байна. Аймгийн хэмжээнд мал аж ахуй 

зонхилон эрхэлдэг бөгөөд 2020 оны малын тооллогоор  222468 толгой малтай байна. 

Аймгийн газар нутаг нь далайн түвшинээс дээш 1301-4374 м өргөгдсөн, хамгийн 

өндөр цэг нь Алтайн нурууны ноѐн оргил  (Монгол улсын хамгийн өндөр цэг) 4373 м 

хамгийн нам цэг нь Баяннуур сумын төв 1301м, бүх нутаг дэвсгэрийн 95,3 хувь 1600 

мэ-ээс дээш өндөрт өргөгдсөн байна. Монгол улсын хамгийн өндөр эхний 3-нд ордог 

уулын оргилууд манай аймагт байдаг. Алтайн таван богд Монгол орны хамгийн өндөр 

цэг ДТДээш 4374м өндөр, Цамбагарав Цаст уул далайн түвшинээс дээш  4298 метрт 

өргөгдсөн Мөнххайрхан уул Ховд, Баян-өлгий аймгийн нутгийг дамнан орших мөнх 

цаст уулын далай түвшинээс дээш 4180 м өндөртэй. Хур тунадасны жилийн дундаж 

хэмжээ 102,6 мм, Алтайн нурууны өндөрлөг хэсэгт хур тунадасны жилийн дундаж 

хэмжээ 400-500 мм-т хүрдэг. Өөрөөр хэлбэл говь цөлийн нөлөөнд ихээхэн автагдсан 

мөртлөө өндөр уулын өвөрмөц уур амьсгал, эмзэг экосистемтэй юм. Салхины жилийн 

дундаж хурд 4-9 м/секунт хүрдэг. Аймгийн нутаг дэвсгэр элс шавар, хайрга, голлосон 

уулын хүрэн ба цайвар хүрэн хөрс зонхилдог, гол мөрний саваар нугад намгийн 

заримдаг давслаг хөрс, уулын бүсэд хад асга бүхий уулын тундрийн ба уулын нугын 

хөрстэй юм. Аймгийн нутаг дэвсгэрт гянт болд, холимог металл, зэс, алт, мөнгө, 

төмөр, хар ба ховор металлын олон тооны орд илрэл байдаг. Баян-Өлгий аймгийн 

ойн сан бүхий газар нь хамгаалалтын бүсийн ойд багтдаг. Аймгийн нийт нутгийн 3  

хувь буюу 10 сумын нутгийг хамаарсан 139484 га талбайтай. 



Ачит, Толбо, Даян, Хотон, Хоргон цэнгэг устай 2020 оны усны тооллогоор том жижиг 

1249-аад нуур цөөрөм 421 гаруй гол горхи, 961 гаруй булаг шанд 24 гаруй рашаантай. 

Ховд Цагаан, Согог, Ёлт, Сагсай, Булган, Ганц мод, Бөхмөрөн зэрэг томоохон голтой, 

Ховд, Булган голын эх Алтай нурууны хяргасан хилийн зурвасын дагуу шинс голлосон 

бага хэмжээний газар нутагт ой мод тархсан байдаг. Тус аймгийн нутагт хээрийн 

ургамал тархсан уулархаг нутгаар Вансэмбэрүү, бадамлянхуа, алтан гагнуур, чихэр 

өвс, бамбай, бошиг, чийгийн давирхай, таван салаа, нохойн хошуу зэрэг эмийн 

ургамал ургадаг. 

Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэрт 300 гаруй сээр нуруутан байгаагаас 4 баг, 

13 овог, 45 зүйлийн хөхтөн бүртгэгдсэн ба нэн ховор 3 зүйл, ховор 7 зүйлийн хөхтөн 

байдаг. Үүнээс нэн ховор, олон улсын улаан номд бүртгэлтэй цоохор ирвэс, голын 

халиу: зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд 

худалдаалах конвенцын 1-р хавсралтанд бүртгэлтэй, цоохор ирвэс, голын халиу: 2-р 

хавсралтанд орсон шилүүс мий, мануул мий, Дархан цаазтай халиун буга, янгир 

ямаа, аргаль хонь, цоохор ирвэс, ойн булга, суусар булга минж зэрэг хөхтөн амьтан 

нутагладаг. Эдгээр амьтдын үндсэн байршил нутаг нь Хөх Сэрхний дархан газар, 

Алтайн Таван Богдын БЦГ, Сийлхэмийн БЦГ, Цамбагаравын БЦГ, Дэвэлийн арлын 

БЦГ юм.  11 зүйлийн хэвлэлээр явагч, 120 гаруй зүйлийн шувуу байгаагаас. “Монгол 

улсын ”, Азийн ”Улаан ном ”, зэрлэг амьтан, ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг 

олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенц /CITES/-ийн нэг, хоѐрдугаар хавсралт, 

нүүдэллэдэг зүйлүүдийг хамгаалах олон улсын конвенц /CMS/-ийн нэг, хоѐрдугаар 

хавсаралтанд бүртгэлтэй , Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, тушаалаар 

хамгаалсан 31 зүйл  шувуу Монгол Алтайн уулархаг гол нуруунд нутаглаж байна.  

Монгол Алтайн уулархаг нутгийн Хотон, Хоргон, Даян, Толбо, зэрэг томоохон 

нуурууд, Хотон шувуу, Ховд, Булган, Буянт, Ёлт, Хуримт гол болон бусад том жижиг 

голууд бор галуу, хотон шувуу, буурал галуу, хээрийн галуу, ангир, зэрлэг нугас, 

ногоохон нугас, бор нугас, гэзэгт шумбуул, алаг шумбуул, төрд нугас, хумхин нугас гэх 

10 зүйл спорт агнуурын болон агнуурын өргөн ач холбогдол бүхий усны шувуутай. 

Ямар нэгэн хэмжээгээр хамгаалсан 31 зүйл шувуудын 23% нь Монгол Улсын 

“Улаан ном”, 5 хувь нь Азийн “Улаан ном”-д бүртгэлтэй дээр Монгол Улсын хуулиар 

агнахыг хорьсон “Дархан цааз”-тай шувуу 11 хувийг эзэлж байна. Монгол Улсын 

“Улаан ном” болон ховор амьтны жагсаалтад хуруут хун, гангар хун, Алтайн хойлог, 



гургуул, хошуу галуу, хээрийн галуу, хар өрөвтас, загасч явлаг, итэлгэн цахлай, релит 

цахлай гэх 10 зүйл, Азийн “Улаан ном”-д нохой тас, зээрд шонхор 2-ийг тус тус 

бүртгэж хамгаалсан юм. 

Монгол Алтайн нурууны төв Азийн савд хамаарах Ховд, Буянт, Хуримт, 

Сонгинот, Булган, Сагсай, зэрэг гол, Толбо, Хотон, Хурган, Даян зэрэг нууруудад 10 

зүйлийн загас идшин нутаглаж байна. 6 зүйл буюу 60 хувийг агнуурын үндсэн, бусад 

нь спорт агнуурын, жижиг загаснууд /30 хувийг / эзэлнэ. Нутаг дэвсгэрийн 92 хувьд 

1:200.000 масштабын, 40 орчим хувьд 1:50000 масштабын эрэл, зураглал хийж, 

мөнгө, гянт болд зэрэг ашигт малтмалын нөөцийг тогтоосон байна. Хэтийн төлөв 

сайтай алт, ээсний 6 үндсэн илрэл, 5 шороон хуримтлалын зангилаа хэсэг талбайг 

Асгатын мөнгөний орд, Хөх аадрын зэсийн, Дулаан харын цайрын ордыг ойрын 

жилүүдэд эрэл-үнэлгээ, хайгуул хийж, ашигт малтмалын олборлолтын салбарыг 

хөгжүүлэн, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх бололцоотой. Баян-Өлгий аймаг 

Алтай таван богд, Цамбагаравын мөнх цастай уул, Гране, Потанин, Александрын 

мөсөн голууд, Улаанхус сумын Цагаан салаагийн хадны сүг зураг 15км дэлхий 

соѐлын биет өвээр бүртгэгдсэн, Галерей археологийн дурсгалууд гэх мэт байгаль, 

түүхийн үзэсгэлэнт газар, сонин тогтоц олонтой, олон ястны өвөрмөц зан заншил, 

соѐл нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх өргөн боломжтой юм. 

Аймгийн хэмжээнд Улсын тусгай хамгаалалттай газарт Хамаарагдсан 182,764  га 

нийт талбай ба үүнээс 

 

№ Нэр Байгуул

агдсан 

он 

Газрын 
хэмжээ /км2/ 

 

Зорилт/ Онцгой шинж тэмдэг 

1 Хөх Сэрхийн ДЦГ 1997 659 Цоохор ирвэс, Аргаль хонь, Янгир 

ямаа, Алтайн хойлгийн 

 амьдрах орчин, бусад ховор 

амьтад ба өндөр уулын 

экосистемийг хамгаалах. 

2 Алтайн Таван 1996 6361 Өндөр уулын мөнх цас, мөсөн 



Богдын БЦГ голууд, аргаль хонь, янгир ямаа, 

Алтайн хойлог, нохойн зэх гэсэн 

ховор амьтад, вансэмбэрүү, эмийн 

бамбай, арц зэрэг эмийн болон 

ховор ургамлыг хамгаалах. 

3 Сийлхэмийн 

нурууны БЦГ “А” 

“Б” хэсэг 

2000 1427 Аргаль хонь, янгир ямаа, цоохор 

ирвэс, ховор ургамлууд бүхий 

өндөр уулын экосистемийг 

хамгаалах, аялал жуулчлал 

хөгжүүлэх. 

4 Цамбагарав  

уулын БЦГ 

2000 1114 Байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц, 

цоохор ирвсийн амьдрах орчин, 

мөнх цас, мөсөн голууд, 

вансэмбэрүү зэрэг эмийн ургамал, 

өндөр уулын экосистемийг 

хамгаалах. 

5 Дэвэлийн Аралын 

БНГ 

2000 103 Ховор амьтдын амьдрах 

орчин,зэрлэг гахай, минж, гургуул, 

чацарганы нөөцийг хамгаалах. 

6 Чихэртэйн БЦГ 

/БНГ/ 

2012 173100 га Янгир ямаа, Халиун буга,  ховор 

ургамлууд бүхий өндөр уулын 

экосистемийг хамгаалах. 

 

1971 онд Иран улсын Рамсар хотноо батлагдсан Рамсарын конвенц гэдэг нь ус 

намгархаг газрын нөөцийг үр дүнтэй ашиглах олон улсын хамтын ажиллагааны болон 

үндэсний үйл ажиллагааны талаарх Засгийн газар хоорондын гэрээ юм. Манай 

аймгийн Ногооннуур сумын  Ачит нуур нь Рамсарын конвенцын хавсралтанд 

бүртгэгдсэн байна 

 


